
Verslag van de algemene ledenvergadering van Schaakclub Westergoo; 
Gehouden op 7 september 2021 in Het Convent te Bolsward. 
 
Aanwezig: veertien leden waaronder twee ereleden: 
Boomsma, Bergsma,  Stapersma,  Van der Pal,  Verheggen Stornebrink, Banning, 
Hageman, Bottema,  Viersma, Bonthuis, Hylkema, Sikma, Smit en Dijkstra. 
Bericht van verhindering: Dölle, en De Leeuw. De aanwezigen hebben, volgens het 
schaakprotocol, plaats genomen in de corona opstelling   
Afwezig: Altena en De Boer.  
 

1. Opening 
Voorzitter Stornebrink heet een ieder welkom. Hij constateert tot zijn vreugde dat de 
opkomst voor deze algemene ledenvergadering goed is. In het bijzonder heet hij welkom 
de heer Gerrit van Oostrum die vooralsnog de sfeer bij Westergoo komt proeven en 
misschien lid wordt.  De voorzitter hoopt op een goed seizoen nu de corona-pandemie 
bezworen lijkt. 
Aansluitend wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan ons lid Siebe de 
Jong die in de week voor de jaarvergadering plotseling op 80-jarige leeftijd overleed. 
Tine Stapersma vraagt of de club ook vertegenwoordigd was tijdens de begrafenis. Dat 
was het geval. De secretaris woonde de plechtigheid bij. Naast vissen en studeren 
speelde het schaken een hoofdrol in het leven van De Jong. Tot aan zijn dood was hij 
mantelzorger van zijn vrouw die hulpbehoevend was. 
 
       2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Van der Pal merkt op dat hij afgelopen zomer 
‘not amused’ was over een opmerking op de website van Westergoo. Onderwerp was 
een ‘mouse-slip’ . Stornebrink en Boomsma geven aan dat het niet hun bedoeling is 
geweest de goede naam van Vander Pal te bezoedelen.  
 

3. Verslag vorige ledenvergadering 
Het verslag wordt onder dankzegging aan de opsteller ongewijzigd vastgesteld. 
Naar aanleiding van wordt opgemerkt dat vanwege ‘corona’ het overleg met de 
omliggende verenigingen niet plaats heeft gevonden. Mogelijk dat daar dit seizoen tijd 
voor gevonden kan worden.  
 

4. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen, zo deelt de secretaris mede.  
  

5. Ingekomen stukken  
Er is zijn ook geen ingekomen stukken.  
 

6. Financiën 
De kascommissie bestaande uit de heren Van der Pal en Banning brengt bij monde van 
Banning verslag uit. De boeken zijn voor aanvang van de vergadering gecontroleerd en 
in orde bevonden. Voorgesteld wordt dan ook de penningmeester (en in hem het hele 
bestuur) decharge te verlenen over het boekjaar 2020-2021. De vergadering neemt dit 
voorstel over. Er wordt een nieuwe kascommissie benoemd bestaande uit de heren 
Verheggen en Van der Pal. De penningmeester geeft een toelichting op de begroting voor 
het komend seizoen. Er is een flink saldo opgebouwd omdat vorig jaar wel contributie 
werd betaald doch vooral de kosten voor zaalhuur gering waren. Ook ontving de 
penningmeester een flink bedrag aan giften.  Al met al kan dit seizoen de contributie met 



twee tientjes omlaag (van 145 naar 125 euro, dubbelleden 90 euro). De vergadering 
stelt de begroting vast. 
 
 
     7. Interne competitie 
De oude draad wordt opgevat met de ‘gebruikelijke ingrediënten’ een reguliere 
competitie, een KO- afvalwedstrijd, een rapidkampioenschap en een 
snelschaakkampioenschap. Als een jeugdspeler achter het bord verschijnt wordt er een 
aangepast tempo gehanteerd. Jos Dölle wil graag via de computer vanuit Frankrijk aan 
de interne competite blijven meedoen. Daar bestaat geen bezwaar tegen, alleen C. 
Banning geeft aan geen liefhebber te zijn van dit soort ‘nijmoaderichheden’.  
 
 

8. Externe competitie 
Mede afhankelijk van de maatregelen die door de regering zullen worden afgekondigd 
zal via een inventarisatie worden bepaald met hoeveel teams Westergoo gaat 
deelnemen aan de FSB-competitie en bekerwedstrijd.  
 
       9.  Jeugd 
Wat betreft de jeugd is er ook nog veel ongewis. Wie komt er terug? Er zal overleg zijn 
met de youngsters. Wat zijn precies hun verwachtingen? Willen ze les, een eigen afdeling 
of gewoon meedoen met de clubactiviteiten? Afhankelijk van het overleg zal naar bevind 
van zaken woren gehandeld.  
 

  10.Public relations 
De secretaris zal dit seizoen opnieuw proberen regelmatig een verslagje aan te leveren 
voor de digitale  versie van het Bolswards Nieuwsblad. 
    
 
        11. FSB/KNSB aangelegenheden 
De secretaris schets enige ontwikkelingen binnen FSB en KNSB. Aan verdere 
centralisatie lijkt niet te ontkomen nu het steeds moeilijker wordt op decentraal niveau 
bestuursleden en vrijwilligers te ronselen. De KNSB gaat vermoedelijk rechtstreeks 
contributie heffen zonder tussenkomst van de FSB. Centralisatie van de competitie lijkt 
een kwestie van tijd. Of de FSB zal overleven? De tijd zal het leren.  
   
       12. Bestuursverkiezing 
Voorzitter Stornebrink is volgens het rooster aftreden maar herkiesbaar. Hij wordt bij 
acclamatie benoemd voor een nieuwe periode.  
 

13. Rondvraag  
Tine Stapersma vraagt of er dit seizoen met een mondkapje moet worden gespeeld. 
Geantwoord wordt dat dit afhangt van de maatregelen die het kabinet binnenkort 
afkondigt. Bonthuis vraagt hoe de verkoop van notitieboekjes bij Westergoo is geregeld? 
Sikma deelt mede dat hij ze in de ‘handel’ heeft. Murk Viersma vraagt naar de staat van 
het archief van Westergoo. De secretaris deelt mede dat de meeste stukken zich bij hem 
thuis bevinden. Er zijn hiaten maar van andere perioden is alles wel goed in beeld 
gebracht en gedocumenteerd. Bekeken zal worden hoe het archief in de toekomst het 
beste beheerd kan worden en waar.  
 



Tijdens een geschikt moment zal stil worden gestaan bij het vijftigjarig lidmaatschap van 
een drietal leden.  
 

14. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. Hij dankt de leden voor 
hun positieve inbreng en wenst eenieder een goed schaakseizoen. De kosten van de 
koffie zijn vanavond voor rekening van de penningmeester. 
 
De secretaris, 
H.J.Dijkstra 
 
 


